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Overzicht activiteiten
Er vonden in de theaterzaal en de overige ruimtes 163
activiteiten plaats, met veelal een professioneel, cultureel en/of sociaal-maatschappelijk karakter. Onder
meer verschillende theater- en filmvoorstellingen,
zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Ook waren
er verschillende congressen, diverse livestreams,
Alzheimerbijeenkomsten, cursussen, vergaderingen,
exposities, borrels, verjaardagen, webinars, congres(jes), enzovoort.

Reacties van onze artiesten:

“Het is hier altijd zo leuk om op te treden”
“Zo zou het er in elk theater aan toe
moeten gaan, wat een warm bad”
“Jullie techniekers zijn echt fantastisch,
ze denken meer dan mee”
“Ik wist niet dat Nootdorp zo gaaf
zou zijn om op te treden”
“Wat een leuk publiek!”

Organisatoren
Het netwerk van CulturA & Zo groeit gestaag, vooral
doordat we burgerinitiatieven laten bloeien en ook
activiteiten organiseren voor ondernemers, sportverenigingen, scholen, bso’s enz. Onze stelling in deze is:
met meer partijen intensiever contact opbouwen en
meerwaarde leveren. Vandaar de ‘& Zo’ achter CulturA.
We doen veel meer dan alleen een theater uitbaten:
cultuur is een middel om mensen van jong tot oud
met elkaar te verbinden en elkaar te laten ontmoeten.

“Wat een heerlijke bibliotheek is dit”
“Heerlijk om ‘s morgens hier m’n kopje
koffie te kunnen drinken en m’n krantje te
kunnen lezen.”
“Wat een heerlijke plek om te overleggen en
werken. Dat gaan we zeker vaker doen.”

- CulturA & Zo
- Cultuurcafé Ont-Moeten, een plek waar een cultuurcafé, een buurthuis en je woonkamer samenkomen. Waar je kunt eten, drinken, werken, hangen,
lezen, praten, creëren en beleven.
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp.
- Taalhuis Oostland, waar mensen hulp krijgen bij het
lezen, schrijven en het begrijpen van de Nederlandse
taal.
- Stichting Welzijn & Ondersteuning PijnackerNootdorp (SWOP), die het welzijn van de inwoners
bevordert waardoor participatie in het maatschappelijk verkeer mogelijk blijft of weer mogelijk wordt.
- Jongerenwerk, een plek waar jongeren van 10 tot en
met 23 jaar terecht kunnen met vragen over werk,
onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten, gezondheid,
seks en vrije tijd.
- Bibliotheek Oostland voor het lenen van een boek,
maar ook voor cultuur. En het is de standplaats
van organisaties zoals SeniorWeb, Team4Talent,
Boekstart en de VoorleesExpress.
- Particulieren.

Positief
blijven en
vooruitkijken
Hoewel corona ook in 2021 de culturele wereld voor
een groot deel stilzette, hield CulturA & Zo het hoofd
omhoog. Ondanks dat we veel en vaak dicht moesten. Dat deden we door in alles voortdurend te focussen op de vraag wat nog wél kon. Zodat we onze
doelgroep, hoe minimaal soms ook, konden blijven
bedienen. Sociaal en cultureel.

Natuurlijk had corona (soms grote) invloed op onze
plannen. Maar altijd zetten we de schouders eronder.
Niets of niemand hield ons tegen, even zuchten en
weer doorgaan. Tegen de sterke stroom en stevige
storm in. We haalden iedere dag het maximale eruit
van wat erin zat. En we gaan door… we houden het
doek open, ook al is het een kier, en we blijven onze
gasten verwonderen en verleiden. Met boeken, voorstellingen, sociale en culturele activiteiten, cursussen
& workshops of ‘gewoon’ een praatje, een bak koffie of
als studeer- en werkplek.
In dit jaarverslag 2021 blikken we met de hoogtepunten terug op een bewogen jaar. Met een overzicht van
de activiteiten waaraan we extra aandacht besteedden.

“Hé, die mevrouw die
doet hier alles?”
- een kindje over gastvrouw Jessica,
die zowel de kaartcontrole deed áls de
drankjes inschonk én de kindervoorstelling aankondigde in de zaal.

Petra Togni
Directeur CulturA & Zo

Een kleine greep uit de
sociaal-culturele activiteiten
In de zes weken zomervakantie van 2021 trakteerden we de kinderen op de succesvolle Costa CulturA Club.
Met tal van activiteiten zoals knutselen, films, dansen, weerwolven, een escaperoom, karaoke, verstoppertje.
Een professioneel animatieteam van Cultuurcafé Ont-Moeten leidde de activiteiten.

In de categorie toneel presenteerde de Nootdorpse
amateurtoneelvereniging Het Voetlicht in 2021 hun
nieuwste voorstelling. En we verwelkomden de Voorleesoma’s Thea en Agnes, die de Voorleesmeisjes
Nienke en Aniek opvolgden.
Omdat we in het afgelopen coronajaar de middag
vaker open mochten, gingen kindervoorstellingen vaker door. Zoals het toneelstuk over Willem van Oranje
met Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer. Ook was er
Drumdrum, waarin kinderen zelf muziek maken met
percussie. De filmprogrammering kreeg een nieuwe
jas: Film & Zo, bedacht door een groep inwoners.
Voorbeelden waren een natuurfilm met vooraf een
wandeling door de Balije en een Marokkaanse film die
gepaard ging met een heerlijke couscous-maaltijd.
Een geslaagd concept met uitverkochte films. Aan het
einde van de zomer hebben we een poppentheatervoorstelling aangeboden aan kinderen en aan mensen
met een (verstandelijke) beperking. Een coproductie
met Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV).
Op de zondagochtenden hebben twee meiden van
16 jaar (online en fysiek) voorgelezen aan kinderen
die thuis niet vaak worden voorgelezen of voor wie Nederlands een tweede taal is. De jongeren verzorgden
ook de techniek en de publiciteit voor deze activiteit.
Omdat we ons afvragen hoe we jongeren meer bij
CulturA & Zo kunnen betrekken, hebben twee klassen
van MBO Rijnland hierover met ons meegedacht en
projectplannen geschreven. Het leverde prachtige
ideeën op voor Instagram, maar ook in het opzetten
van een programmagroep en het werven van jongeren.
Twee theatervoorstellingen hadden een duidelijk
thema. Tijdens de voorstelling SOEP! werd op het
podium soep gemaakt en kwamen kinderen op een
speelse manier meer te weten over gezond eten.
Kinderen van de voedselbank en het Taalhuis mochten
gratis naar binnen. Na de voorstelling ontving iedereen een goodybag met verse groenten om thuis soep

te maken. In de goodybag zat nog meer informatie
over gezond eten. De andere themavoorstelling was
‘Broos’ voor volwassenen over financiële uitbuiting
en oudermishandeling. Oudere acteurs speelden
herkenbare situaties na waarin oudermishandeling
en financiële uitbuiting plaats kan vinden. Voor veel
bezoekers herkenbare en soms pijnlijke situaties. Na
afloop konden mensen napraten en workshops volgen
over het signaleren van ouderenmishandeling en het
levenstestament. De voorstelling was uitverkocht en
bezorgde een grote groep bewoners van Veenhage
een leuke middag.
Samen met de lokale Lions organiseerden we de
fysieke Kids en Kornuitenbeurs, met goedkoop tweedehands speelgoed en voordelige winterkleding. Specifieke doelgroepen via het Taalhuis, de Voedselbank
en Vluchtelingenwerk kregen de producten gratis.

Reacties van onze bezoekers:

“Ik voel mij hier altijd zo welkom”
“In jullie theater voel ik mij net een vip”
“Wat leuk dat de artiesten hier
altijd na komen praten met ons”
“Wat fijn dat jullie weer open mogen,
ik heb jullie gemist”
“Wat zorgen jullie altijd goed voor ons”
“Zit er dan voor deze prijs ook
nog een drankje in, geweldig”

Blij met onze huurders
Ook onze huurders kregen te maken met de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Met man
en macht hebben wij geprobeerd ook voor hen de
compensatieregeling te krijgen. Wij zijn enorm blij met
onze huurders en omdat we samen onze schouders
eronder zetten, bereik(t)en we meer. Soms belandden
we met de huurders in een lastige situatie, omdat de
ene huurder open mocht en de andere niet. Desondanks klonk er geen onvertogen woord.

“Terugkomen na de lockdown
is als een warm bad.”
“Je kunt hier altijd rekenen op
een portie persoonlijke aandacht.”
“Ik ga tegenwoordig fluitend
naar m’n werk.”

Bezoek Cultura & Zo 2021
Door de variërende coronamaatregelen, waarbij CulturA & Zo meerdere keren dicht moest, vallen de bezoekerscijfers in 2021 aanmerkelijk lager uit dan verwacht.

Theaterbezoek

4.209

Filmbezoek

231

Incidentele huurders

1.021

Horeca

4.440

Overig

7.823

Totaal aantal bezoekers

37.153

Specificaties films en voorstellingen
Film jeugd

5

Film volwassenen

5

Voorstellingen jeugd

7

Voorstellingen volwassenen

10

Sociaal-culturele programmering

3

Professioneel-culturele programmering

10

Door annuleringen en verplaatsingen als gevolg van corona zijn deze cijfers niet representatief voor de mogelijke
activiteiten en bezoekers in CulturA & Zo.

Wanneer was CulturA & Zo open én dicht in 2021?
Vanwege de coronamaatregelen was CulturA & Zo deels open en deels dicht:
• Van 1 januari tot 24 mei dicht.
• Vanaf 24 mei open voor de bibliotheek.
• Vanaf 6 juni verhuur weer toegestaan en beperkte horeca mogelijk.
• Vanaf 6 juni weer theatervoorstellingen mogelijk met beperkt aantal bezoekers en gelimiteerde eindtijden.
• Vanaf 19 december dicht.
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